Resumo da Reunião Anual
2021 da Diretoria do
LACNIC.
Montevidéu, Uruguai

Reunião Anual da Diretoria.
A Diretoria do LACNIC teve a sua reunião anual de forma
presencial em Montevidéu, de 28 de novembro a 1 de
dezembro. Entre outras questões, aprovaram o Plano
Operacional 2022 e o Orçamento 2022.
Após a impossibilidade de sediar reuniões presenciais devido à
pandemia da COVID-19, a Diretoria teve a sua primeira reunião
desse tipo após mais de 20 meses. Nesse período, todas as
reuniões foram virtuais.
Este encontro geralmente é realizado nos escritórios da sede
do LACNIC em Montevidéu, a fim de discutir assuntos
relevantes que requerem apresentações detalhadas, bem
como para interagir com a equipe.
Além disso, é o momento do ano em que a Diretoria faz uma
avaliação do plano operacional proposto pela equipe para o
ano seguinte. Desta vez, recebeu a apresentação dos objetivos
estratégicos que nortearão as atividades em 2022, o escopo
dos projetos propostos, os objetivos dos indicadores
estratégicos que serão acompanhados e, finalmente, os
relatórios
financeiros
orçados:
receitas,
despesas,
investimentos e evolução da reserva operacional e patrimonial.
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Reduz barreiras de
entrada para novos
ISP.
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para falar com a
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Reduz barreiras de entrada
para novos ISP.
Como parte das conversas sobre o Orçamento 2022, a
Diretoria aprovou o esquema de descontos aplicável aos
associados só IPv6 da categoria Nano, com o qual os
associados pertencentes a essa categoria manterão o
desconto atual e pagarão US$ 800 de membresia a cada
ano. Da mesma forma, foi decidido conceder um
desconto de 50% para a designação de ASN.
Com o acima exposto, o “custo de entrada” para novos
associados ISP que solicitam só IPv6 e requerem seu
ASN, será de US$ 1300 para os próximos dois anos, em
vez de US$ 2000 e US$ 2200.
A Diretoria considerou que esta medida ajuda a que
novos associados obtenham recursos de numeração, ao
mesmo tempo que contribui para a adoção do IPv6 na
região e não tem um impacto financeiro negativo a longo
prazo da organização.

Ano

Antes

Agora

2021

800

800

2022

1000

800

2023

1200

800

2024

1450

1450

2025

1750

1750

2026

2100

2100

A Diretoria aprovou por
unanimidade
a
proposta e esta terá
sua
comunicação
formal e detalhada nas
próximas semanas.

Membresía Small IPv6-only.
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Javier Salazar (Mx), Evandro Varonil (Br), Gabriel Adonaylo (Ar), Alejandro Guzmán
(Co), Carmen Denis (Mx), Wardner Maia (Br), Esteban Lescano (Ar) e Oscar Robles
(Diretor Executivo)

Avalia a execução de iniciativas do
LACNIC durante 2021 com métricas.
Nesta reunião anual, a Diretoria recebe informações sobre a execução
das diferentes iniciativas feitas ao longo do ano. A equipe elabora um
resumo detalhado das quatro perspectivas estratégicas e das atividades
desenvolvidas em cada uma delas: Associados-Comunidade; Processos;
Capital Interno; Sustentabilidade financeira.
Na primeira perspectiva de Associados-Comunidade, as ações
realizadas para manter a qualidade dos nossos serviços e a avaliação
feita pela nossa comunidade dos dois eventos anuais são
particularmente relevantes, não apenas pelos recursos envolvidos, mas
também pelo impacto nos nossos associados e o resto da comunidade.

Avaliação de 2021

Ao longo do ano, a avaliação de resultados
realizada pela Diretoria das diferentes áreas é
baseada
na
medição
dos
aspetos
fundamentais a monitorizar:

1. A avaliação da satisfação do serviço aos associados é feita por
2.
3.
4.
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uma empresa externa.
A avaliação da satisfação dos participantes dos nossos eventos,
também fica por conta de uma empresa externa.
As questões financeiras e administrativas são auditadas por uma
empresa de auditoria externa e complementadas pela Comissão
Fiscal.
A medição do Clima Organizacional é avaliada anualmente pela
empresa Great Place to Work.
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Acompanhamento dos temas
identificados pelas Gerências.
Adicionalmente, a Diretoria toma conhecimento dos diversos assuntos
identificados pelas diferentes Gerências e que, pela sua relevância, é
preciso dedicar tempo para que a Diretoria coloque as suas
preocupações e expectativas sobre essas questões.

1
2
3
4
5
6
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SERVIÇOS
Comportamento da Lista de Espera do IPv4,

RELAÇÕES ESTRATÉGICAS
Líderes 2.0

COMUNICAÇÕES +
DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO
O desafio dos eventos híbridos

TECNOLOGIA
Evolução do serviço RPKI

ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
Nível de maturidade da gestão financeira.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Atualização da Estrutura Organizacional.
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Monitoramento
dos riscos
A Diretoria monitora os riscos
identificados por meio da
nossa metodologia.
Durante essa reunião em
particular,
conhece
o
tratamento que a equipe tem
dado aos riscos identificados,
além de ficar ciente do risco
residual que continuamos
gerenciando.
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Aproveita a
instância para
falar com a
equipe
Durante esta semana, a
equipe on-line do LACNIC
(que
trabalha
fora
de
Montevidéu) também viaja
para a sede e, junto com o
restante da equipe, participam
de várias reuniões para
coordenar as atividades para
2022. Assim, a Diretoria
aproveita a instância para
conversar com toda a equipe
e restabelecer os vínculos.
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Por mais
informações:
Mais detalhes das reuniões da Diretoria
estão disponíveis na seção de
transparência da nossa página
principal, onde vocês poderão
conferir o registro de reuniões da
Diretoria bem como o histórico das
atas de cada uma.
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